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Sanidade e
Uniformidade
É na zona de Porto de Mós, um dos principais focos desta atividade a nível nacional, que podemos encontrar esta empresa com forte
tradição no setor. No seu portfólio de artigos, está incluída uma vasta
gama de materiais, nomeadamente, calcários, mármores e granitos,
de alta qualidade, oriundos das mais diversas proveniências.
Por um lado, a Rocha Verde, S.A. definiu como um dos principais
eixos do seu posicionamento no mercado, a importação de rochas
trazidas de vários países da Europa, Africa e América do Sul, destacando-se os mármores claros, os mármores escuros e os travertinos
de cores variadas. Aí, esforçou-se por encontrar os fornecedores
certos, junto dos quais efetua uma criteriosa seleção de materiais de
elevada qualidade estética e funcional, ao mesmo tempo que oferece
ao seu mercado uma adequada relação entre o valor do produto e
o seu respetivo preço.
Na óptica de Amílcar Silva, atual gestor, o mais importante na
seleção das rochas ornamentais “é a sua sanidade e uma cor que seja
homogénea e uniforme, isto é, sem que haja muita variação dentro
do mesmo bloco”, características nem sempre fáceis de encontrar
nos mármores nacionais.
Por outro lado, na componente ligada à extração, a Rocha Verde,
S.A. detém uma pedreira no Algarve, zona de Tavira e outra no Brasil,
(Estado de Minas Gerais). Desta última, provém um material que é
exclusivo da empresa e que tem criado um forte impacto nos mercados
internacionais, sobretudo no mercado Asiático.
É conhecido como “Black Tear” (lágrima preta) e também como
“Black Silk” (seda preta).
Amílcar Silva descreve-nos esta rocha como “um granito xistoso
que permite vários tipos de acabamento e que é ideal para fins decorativos”. Uma parte considerável é comercializada para o já referido
mercado Asiático e neste momento, os esforços da empresa têm
passado por conseguir “uma produção mais regular e continuada”
deste material, de forma a satisfazer mais atempadamente os pedidos
dos seus clientes.
Perante esta tendência de diversificação dos seus artigos e de
maior aproximação a novos mercados, com vista a uma melhoria da
sua solidez financeira, a Rocha Verde, S.A. sente-se confiante para
responder aos cada vez mais difíceis desafios do setor. “Acho que
estamos no bom caminho”, conclui Amílcar Silva.

Março 83

Encontrando-se desde 1986 no mercado das
pedras, a Rocha Verde, S.A. é uma referência
na extração, transformação e comercialização
de rochas ornamentais.

